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P E N D A H U L U A N 

 

1.1. Latar Belakang 

Provinsi Lampung sebagai gerbang pulau Sumatra memiliki pelabuhan yang 

bernama Pelabuhan Panjang yang merupakan salah satu Pelabuhan Laut kelas 

1 yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Saat ini Pelabuhan 

Panjang tidak hanya melayani pelayaran antar pulau saja, tetapi juga melayani 

pelayaran antar negara. Saat ini pelabuhan panjang mempunyai rencana 

mengembangkan terminal petikemas yang dapat berlokasi dipedalaman yaitu 

Dry Port. 

Dalam hal ini, Kabupaten Waykanan dinilai sebagai daerah yang ideal untuk 

membangun Dry Port dari segi geografis karena merupakan batas wilayah 

antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra Selatan. 

Sebagai salah satu kabupaten yang senantiasa berkembang di Propinsi 

Lampung, Kabupaten Way Kanan tentunya harus mempunyai program 

pembangunan yang terintegrasi terhadap semua sektor. Prasarana dan sarana 

yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan 

manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan 

martabat, mutu kehidupan. 
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Sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan di Kabupaten Way 

Kanan, maka semakin banyak membutuhkan sarana dan prasarana pendukung 

yang layak dalam pemenuhan kebutuhan dan perwujudan akan pembangunan 

fasilitas yang layak. 

Pembangunan prasarana dan sarana di Kabupaten Way Kanan secara khusus 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana yang layak, aman 

dan nyaman. Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, diperlukan adanya 

pekerjaan perencanaan teknis yang hasilnya dipergunakan sebagai kerangka 

acuan kerja, baik bentuk, ukuran dan volume konstruksi maupun besarnya 

rencana anggaran biaya serta syarat dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya 

agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.  

 Adapun latar belakang dari pekerjaan ini merupakan program pengembangan 

pembangunan dry port di Kabupaten Way Kanan.  

Dry Port adalah pelabuhan yang berada didaratan jauh dari laut yang 

berfungsi seperti pelabuhan laut. Pada pelabuhan daratan ini dilakukan 

konsolidasi muatan, penumpukan/pergudangan serta dokumentasi muatan 

yang selanjutnya dikirim kepelabuhan laut dalam hal ini terminal peti kemas 

dengan menggunakan kereta api, truk peti kemas untuk selanjutnya dimuat ke 

kapal. Untuk mempermudah identifikasi pelabuhan daratan yang dituju. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Industri batubara di Provinsi Lampung mulai berkembang sehingga cukup 

banyak pula perusahaan-perusahaan yang mengolah hasil alam tersebut. 

Akibat dari perusahaan yang berbeda serta lokasi tambang ke tujuan 

penampungan (Stockpile) yang jauh maka proses pengangkutan menggunakan 

beberapa moda transportasi seperti kereta api maupun truk. PT. BUKIT 

ASAM Tbk adalah perusahaan yang menggunakan moda kereta api dalam 

penyaluran batubara, sedangkan penggunaan moda truk biasanya adalah 

perusahaan swasta. 

Pengangkutan batubara menggunakan moda truk sering menimbulkan 

beberapa efek negatif antara lain rusaknya infrastruktur jalan, kemacetan, 

naiknya tingkat kecelakaan dan polusi udara. Sebagai salah satu moda 

angkutan barang yang dinilai efisien untuk pengangkutan batubara, kereta api 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan moda truk seperti memiliki 

daya angkut yang lebih besar, tidak menimbulkan kemacetan, tidak merusak 

infrastruktur jalan, dan lain-lain. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan saya bahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Material yang diangkut adalah batubara. 

2. Alat angkut transportasi yang dipakai berupa kereta api dan dump truck. 

3. Material batubara yang diangkut untuk perusahaan swasta diambil dari 

daerah Lahat.  
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4. Jarak tempuh pengangkutan batubara di Kabupaten Way Kanan. 

5. Pengambilan data dengan teknik survei kuisioner (questionnaire survey) 

dan survey wawancara (interview survey). 

6. Gerbong yang dipakai berjenis terbuka dengan kapasitas 50 ton. 

7. Lokomotif yang digunakan yaitu tipe CC205 dan CC 202. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

pengembangan pembangunan dry port di Kabupaten Way Kanan dari segi 

biaya pengangkutan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain : 

1. Mengetahui besar biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing moda. 

2. Mengetahui moda angkutan mana yang lebih efisien untuk digunakan 

dalam proses pengangkutan batubara. 

 

1.5. Metode dan Sistematik Pelaporan 

 Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab : 

 Bab I : Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan     penelitian dan manfaat penelitian serta metode dan sistematika 

penulisan.  
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 Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Bab ini berisi tentang peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. 

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka 

(laporan penelitian dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan. 

 Bab III : Metodologi dan Penelitian 

 Bab ini menguraikan tentang cara peneliti untuk merumuskan langkah-

langkah dalam menganalisis masalah dan dalam penulisan tugas akhir. 

 Bab IV : Analisis dan Pembahasan Masalah 

 Bab ini menguraikan tentang analisis semua permasalahan yang ada, dimana 

masalah-masalah yang muncul akan diselesaikan melalui penelitian. 

 Bab V : Hasil dan Kesimpulan 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran dapat 

dikemukakan kembali masalah penelitian serta hasil dari penyelesaian 

masalah. 

  

 

 

 

 


